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Lumina vine de la pasul înapoi 

 

Suntem tot timpul tentați, îndemnați, educați, chiar forțați uneori, să facem doar 

pași înainte. Începând cu primul pas, continuând pas cu pas sau chiar sărind mai 
mulți pași deodată, este apreciat, doar să fie înainte. Nimeni nu ne îndeamnă să 

facem și pași înapoi! 

 
Să fie bine așa?… 

 

Imaginați-vă că mergeți într-o direcție unde, la un moment dat, întâlniți un zid de 
care nu mai puteți trece. Știind și dorind să faceți doar pași înainte, puteți să vă 

loviți de nenumărate ori de acel zid, care de regulă nu cedează, până cădeți acolo. 

Este cazul tipic de clacare a unora care nu au cunoscut în viața lor decât succesul și 

care, la primul insucces, nu mai știu ce să facă mai departe. Fiind prea aproape de 
obstacol, care-i obturează toată viziunea, este foarte dificilă imaginarea unei 

posibile ocoliri. 

 
Acceptarea ideii de a face și pași înapoi, atunci când este cazul, oferă o altă 

perspectivă a obstacolului întâlnit și se poate găsi o soluție de ocolire. Uneori, acești 

pași înapoi te pot aduce chiar în poziția de unde ai plecat, dar și acesta este un 
avantaj pentru că știi, de data aceasta, calea care nu duce la succes și, conștient, 

alegi o altă variantă. Omul ciclic nu este neapărat un om neperformant!... 

 

Ce exemple ne oferă viața? 
 

În tehnică sunt nenumărate exemple care arată forța extraordinară a pasului 

înapoi. Da, pasul înapoi înseamnă forță!... 
 

În mecanică, vibrația, care reprezintă o succesiune de pași înainte-înapoi, reușește 

să facă ceea ce o mișcare într-un singur sens nu ar reuși, iar dacă ne gândim la 
fenomenul de rezonanță, constatăm că se pot dezvolta forțe uriașe din 

sincronizarea unor pași alternativi mici și deși. Se cunosc cazuri când s-au rupt 

poduri uriașe, cu structuri mecanice robuste, aparent, bine dimensionate pentru 

solicitările statice, din cauza succesiunii nefaste a pașilor sacadați ai unor soldați!… 
 

În electrotehnică, curentul alternativ, o succesiune de curenți electrici înainte-

înapoi, parcurge condensatorul fără probleme, nemaifiind un element de 
întrerupere, ci un element de închidere a circuitului. Curentul continuu nu trece prin 

condensator, ci întrerupe circuitul. Dacă circuitul curentului electric alternativ se 

deschide, incluzând și atmosfera, atunci obținem undele electromagnetice, care trec 

prin aproape orice. Și lumina este tot o asemenea o undă!...  
 

Deci, doar cu pași înainte, nu pot apare undele electromagnetice și, fără acestea, 

nu putem avea lumină!... Pentru că tot este vremea Paștelui, să luăm din lumina 
viitorului!... 

 



Mișcarea înainte-înapoi este și frumoasă!...  Imaginați-vă un dans doar cu pași 

înainte!...  
 

Acest coronavirus este un pas înapoi al omenirii!... Să-l luăm ca atare și să facem 

astfel încât el să preceadă o altă rază de lumină, ca și alți pași înapoi anteriori!... 

 


